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ی گیری بب هوش فرهنگی در کبرکنبن ببنک ملّهبی تصمیمبررسی رابطه سبک

 ارومیهضهرستبن 

 

 3 محمد ایالتی ،2 داود کریمی حمسه قبسم، *1 دکتر مهران مولوی

  )ًَیسٌذُ هسئَل( گرٍُ هذیریت دٍلتی، داًطگبُ آزاد اسالهی، ٍاحذ هْبثبد، هْبثبد، ایراى   1*

  داًطجَی وبرضٌبسی ارضذ، ٍاحذ هْبثبد، گرٍُ هذیریت، هْبثبد، ایراى 3، 2

 

 چکیده

ارٍهیِ ثَد. ضْرستبى گیری ثب َّش فرٌّگی در وبروٌبى ثبًه هلی ّبی تصوینّذف اصلی ایي پژٍّص ضٌبسبیی ثررسی سجه

ی وبروٌبى ی آهبری پژٍّص ولیِتَصیفی ٍ ثِ رٍش پیوبیطی صَرت گرفتِ است. جبهؼِ ایي پژٍّص وبرثردی ثب رٍیىردی

ًفر ثِ دست آهذ وِ  93ًفر هی ثبضذ. تؼذاد ًوًَِ ثب استفبدُ از فرهَل وَوراى  124ثبًه هلی ارٍهیِ ثَد وِ تؼذاد اى ّب ثراثر 

ّبی آهبری پبراهتریه )ظریت ّوجستگی تفبدُ از آزهَىثِ رٍش ًوًَِ گیری خَضِ ای تصبدفی اًتخبة گردیذًذ. دادُ ّب ثب اس

ّبی ًْبیی پژٍّص حبوی از ٍجَد ارتجبغ هؼٌی دار، ثیي پیرسَى ٍ رگرسیَى( هَرد ثررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل لرار گرفت. یبفتِ

ثب   سجه ٍاثستگی( ثِ جسء سجه اجتٌبثی سجه ّبی تصوین گیری ٍ اثؼبد آى )سجه ػمالیی، سجه ضَْدی، سجه آًی ٍ

 َّش فرٌّگی در ادارات هَرد هؽبلؼِ داضت. 

 

 گیری، َّش فرٌّگی، ثبًه هلی.تصوینهبی کلیدی:  واشه
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 مقدمه -1

، تَاًبیی تؽجیك هستور ثب افرادی از فرٌّگ ّبی هختلف ٍ تَاًبیی ارتجبؼبت ثیي 21در هیبى هْبرت ّبی هَرد ًیبز لرى 

ًیبز ثِ افرادی دارد وِ ثب فرٌّگ ّبی هختلف آضٌب ثبضٌذ ٍ ثتَاًٌذ ثب افراد فرٌّگی، حبئس اّویت است. هحیػ وبر گستردُ، 

(. 1391سبیر فرٌّگ ّب، ارتجبغ هٌبست ثرلرار وٌٌذ. ثرای ایي هٌظَر، افراد ًیبز ثِ َّش فرٌّگی دارًذ )پَرصبدق ٍ ّوىبراى، 

 فرٌّگی تٌَع از وِ است ضذُ یی داًستِّب هَلؼیت در اثرثخص الذام ٍ تفسیر درن، ثرای فردی لبثلیت یه فرٌّگی َّش

، 1هی داًٌذ )پیترسَى ضٌبختی تَاًبیی یه ثیطتر را وِ َّش است سبزگبر َّش ثب هرتیػ هفبّین از دستِ آى ثب ٍ ثرخَردارًذ

تحمیمبت ًطبى هی دٌّذ وِ تفبٍت ّبی ثیي فرٌّگ ّبی هلی یىی از ػَاهل تؼییي وٌٌذُ ًَع رفتبر هی ثبضٌذ  (.2004

 (.2006، 2س)تَهب

ثرخی، تصوین گیری را ثِ هثبثِ للت سبزهبى ٍ هذیریت پٌذاضتِ ٍ ثر ایي ثبٍرًذ وِ ّوِ وبروردّبی هذیریت ٍ اثؼبد سبزهبى را 

(. هذیراى ثبیذ ٍظبیف 1382؛ ثِ ًمل از ػجبس پَر، 1959، 3هی تَاى ثر حست فرآیٌذّبی تصوین گیری تجییي ًوَد )گریفیتس

را اًجبم دٌّذ تب ثتَاًٌذ سبزهبى خَد را ّذایت ٍ رّجری وٌذ. ثؽَر ولی تصوین گیری یىی از چبلص  ٍ وبرورد ّبی گًَبگًَی

ّبی هذیراى در ؼَل زهبى هی ثبضذ؛ زیرا آًبى در ؼَل هأهَریت سبزهبًی خَد ثب هسبئل ٍ هَلؼیت ّبیی رٍ ثِ رٍ هی ضًَذ وِ 

ًخَاّذ در هَردی تصوین ثگیرد، ثبز ّن ثبیذ ثِ تصوین گیری (. هذیر، حتی اگر 2010، 4ًیبزهٌذ تصوین گیری است )وبچِر

 در دراور پیتر(. 1989، 5ثپردازد، چرا وِ ػذم تصوین گیری در یه هَرد خبظ، ًَػی تصوین گیری است )پیرس ٍ راثیٌسَى

 ًىتِ ایي ثِ تَجِ .(.2005، 6)اثرلیي است فراگرد ایي درن ٍ گیری تصوین فرآگرد ثر آیٌذُ، هذیریت هی گَیذ: تبویذ هَرد ایي

 ػجبرت ثِ داًست. گیری تصوین ثب هترادف را هذیریت تَاى هی ٍ است هذیریت جَّرُ گیری تصوین زیرا ظرٍرت دارد، اسبسی

 سجه پٌج( 1995) 7ثرٍس ٍ اسىبت(.  1373است )حبظر،  گیری تصوین ثب ارتجبغ در ّبی هذیریت فؼبلیت توبهی دیگر

هل: تصوین گیری ػمالیی، ضَْدی، اجتٌبثی، آًی ٍ ٍاثستگی است، را هؽرح ًوَدُ اًذ ٍ ضب وِ را هذیراى گیری تصوین

 هؼتمذًذ ایي پٌج سجه تحت تبثیر ٍیژگی ّبی درًٍی ٍ ضخصیتی افراد است.
ّبی هرتجػ گیری ٍ سجهتصوین دارد، ًمص تؼییي چبرچَة راّجردی ّر سبزهبًی هَرد در وِ هتغیرّبیی تریياسبسی از یىی

گیری ثب َّش فرٌّگی در وبروٌبى ثبًه هلی ّبی تصوینّذف اصلی ایي پژٍّص ضٌبسبیی ثررسی سجهى است. ثٌبثرایي، ثب آ

 ارٍهیِ ثَد.

 

 فرضیبت پصوهص

 ثیي سجه ّبی تصوین گیری ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ هؼٌی داری ٍجَد دارد. فرضیه اصلی پصوهص:
 فرضیه هبی فرعی پصوهص

 ػمالیی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ هؼٌی داری ٍجَد دارد.ثیي سجه 
 ثیي سجه ضَْدی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ هؼٌی داری ٍجَد دارد.

 ثیي سجه ٍاثستگی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ هؼٌی داری ٍجَد دارد.

 هؼٌی داری ٍجَد دارد.ثیي سجه آًی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ 

 ثیي سجه اجتٌبثی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ هؼٌی داری ٍجَد دارد.
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 روش پصوهص

ثبضذ ٍ از ّبی تَصیفی هیّب ٍ هیساى وٌترل هتغیرّب، از ًَع پژٍّصوبرثردی، ٍ از جْت گردآٍری دادُ ایي تحمیك از ّذف

ّبی آٍری دادُتىٌیه جوغ. ثبضذهی همؽؼی ًظر زهبًی از یوبیطی است ٍّبی تَصیفی، جسٍ پژٍّص پهیبى اًَاع پژٍّص

ضْرستبى ی  وبروٌبى ثبًه هلی ی آهبری پژٍّص ولیِای سبخت یبفتِ ثب سَاالت ثستِ ٍ هؼیي ثَد. جبهؼِپژٍّص، پرسطٌبهِ

ًفر ثِ دست آهذ وِ ثِ رٍش  93وَوراى ًفر هی ثبضذ. تؼذاد ًوًَِ ثب استفبدُ از فرهَل  124ارٍهیِ ثَد وِ تؼذاد اى ّب ثراثر 

ٍ دادُ ّب ثب استفبدُ از آزهَى ّوجستگی ٍ رگرسیَى هَرد  تجسیِ ٍ تحلیل  ًوًَِ گیری خَضِ ای تصبدفی اًتخبة گردیذًذ.

 لرار گرفتٌذ. 

 تحقیق هبی متغیر کرونببخ آلفبی : ضرایب1جدول 

 یب کلضر میسان آلفبی کرونببخ تعداد سئواالت عنوان متغیر ردیف

 11/0  15 سجه ّبی رّجری 5

 78/0 ------- 19 َّش فرٌّگی 1

 

 هبی تحلیلی پصوهص:یبفته

فرظیِ در  6در ایي ثخص ثر اسبس اؼالػبت فراّن آهذُ ثِ ثررسی فرظیبت هؽرح ضذُ پرداختِ هی ضَد. در پژٍّص حبظر، 

ّبی ّوجستگی ٍ رگرسیَى ، آزهَى4ٍ  3ٍل فرض فرػی( هؽرح ضذُ است وِ ثِ اختصبر در جذا 5فرض اصلی ٍ  1لبلت )

 ًطبى دادُ ضذُ است.  

 هبی پصوهص فرضیه ضریب همبستگی خالصه آزمون: 3جدول 

 ظریت ّوجستگی داری سؽح هؼٌی هتغیر ٍاثستِ هتغیر هستمل فرظیبت

 /.575 /.000 َّش فرٌّگی سجه ّبی تصوین گیری فرظیِ اصلی

 /.266 /.000 َّش فرٌّگی سجه ػمالیی فرظیِ اٍل

 /.410 /.000 َّش فرٌّگی سجه ضَْدی فرظیِ دٍم

 /.564 /.000 َّش فرٌّگی سجه ٍاثستگی فرظیِ سَم

 /.395 /.000 َّش فرٌّگی سجه آًی چْبرم فرظیِ

  - /.498 /.000 َّش فرٌّگی سجه اجتٌبثی فرظیِ پٌجن

ی ی راثؽِه اجتٌبثی ثب َّش فرٌّگی ًطبى دٌّذُگیری ، ثِ جس سجّبی تصوین، ظریت ّوجستگی سجه3ثب تَجِ ثِ جذٍل 

 ثبضذ.داری هیهثجت ٍ هؼٌی

 : آزمون رگرسیون4جدول

 هذل هتغییر

ظرایت استبًذارد 

 ًطذُ

استبًذارد 

 ضذُ
 هؼٌی داری T R2ًورُ

B  خؽبی

 استبًذارد

 ثتب

َّش 

 فرٌّگی 

 000  18.989  .381 6.038 )ثبثت( 1

 000 .270 7.293 .571 110 .802 سجه ّبی تصوین گیری

 000  17.346  0.184 3.193 )ثبثت( 1َّش 
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 000 .062 2.888 0.266 0.051 0.148 سجه ػمالیی فرٌّگی 

َّش 

 فرٌّگی 

 000  13.756  202. 2.775 )ثبثت( 1

 000 161. 4.715 410. 050. 235. سجه ضَْدی

َّش 

 فرٌّگی 

 000  61.758  068. 4.196 )ثبثت( 1

 000 .312 7.169 0.564 027. 0.192 ٍاثستگی سجه

َّش 

 فرٌّگی

 128. 4.300 )ثبثت( 1
 

33.554  000 

 000 .151 4.549 0.398 050. 0.226 سجه آًی

َّش 

 فرٌّگی 

 089. 4.246 )ثبثت( 1
 

47.953  000 

 000. - 0.24 6.018- 498.- 048. 288.- سجه اجتٌبثی

 

 در هذل ولی  ًیس ثب تَجِ ثِ سؽح هؼٌی داری هرثَغ ثِ ّر هتغیر، Bد همذار ثبثت ٍ ظریت در هَر 4 ثب تَجِ ثِ جذٍل ضوبرٓ

هؼٌبدار است ٍ فرض  α=0.001ثب تَجِ ثِ سؽح هؼٌی داری هحبسجِ ضذُ ، رگرسیَى در سؽح  تصوین گیری ضذُ است.

 خؽی ثَدى راثؽِ ثیي هتغیر ثِ جس سجه اجتٌبثی، تبییذ هی گردد. 

 

 ریگیبحث و نتیجه

وبروٌبى  َّش فرٌّگی در ثیي هذیراى ٍٍ  سجه ّبی تصوین گیریپژٍّص حبظر در پی ضٌبخت هیساى راثؽِ هَجَد ثیي 

َّش ٍ  سجه ّبی تصوین گیریهؽبثك ثب یبفتِ ّبی پژٍّص؛ راثؽِ هؼٌی داری ثیي  . ثَدضْرستبى ارٍهیِ ثبًه هلی  ضؼت

وین گیری ثب َّش فرٌّگی وبروٌبى ثبًه هلی راثؽِ دارد ایي است دلیل ایٌىِ سجه ّبی تص .ضتٍجَد دا فرٌّگی وبروٌبى

ثُؼذ آى راثؽِ ای هؼٌی دار ثب َّش فرٌّگی آًبى دارد وِ ًبضی از  4هَلفِ تطىیل دٌّذُ سجه ّبی تصوین گیری،  5وِ؛ از 

از راٌّوبیی ّبیی ّوىبراى، الذام ثِ ایي هی ثبضذ وِ وبروٌبى، ثِ خَد اػتوبد دارًذ ٍ ثب استفبدُ از هٌبثغ اؼالػبتی ٍ ثْرُ گیری 

( در آفریمبی جٌَثی است وِ 2008تصوین گیری هی وٌٌذ.  یبفتِ ّبی حبصل از ایي فرض، هؽبثك ثب پژٍّص ّبی وَثَس )

اظْبر هی دارد لعبٍت ٍ تصوین گری فرٌّگی در رّجراى سیبُ آفریمبی جٌَثی وِ َّش فرٌّگی ثبالتری دارًذ، ثیطتر از 

آفریمبی جٌَثی است. لعبٍت ٍ تصوین گری فرٌّگی ثَسیلِ سؽحی از فراضٌبخت ٍ ضٌبخت فرٌّگی )ثصَرت  رّجراى سفیذ

تَاًبیی ارزیبثی دلیك یه فرٌّگ "(.  ایي دٍ سؽح اًذازُ گیری اضبرُ دارد ثِ 2007ترویجی( تؼییي هی ضَد )اًُگ ٍ ّوىبراى، 

َّش  ثب . دلیل ایٌىِ سجه ػمالیی "ر یه سٌبریَی هیبى فرٌّگیثؼٌَاى لسوتی از فرآیٌذ تصوین گیری لجل از ػول وردى د

راثؽِ دارد ایي است وِ؛ وِ افراد ثِ ثیٌص درًٍی خَد در ٌّگبم  (266/0) ثب ظریت ّوجستگی پیرسَى در سبزهبى فرٌّگی

 اػتوبد هی وٌٌذ ٍ ثیطتر ثر اسبس ادراوبت ٍ احسبسبت خَد، الذام ثِ اتخبد تصوین هی وٌٌذ.

راثؽِ دارد؛ چًَىِ پرسٌل؛ ثِ  در سبزهبى ( 41/0) پیرسَىظریت ّوجستگی َّش فرٌّگی وبروٌبى ثب  ثب یسجه ضَْد

ثررسی توبهی هٌبثغ اؼالػبتی در راثؽِ ثب تصوین هی پردازد ٍ ثر اسبس یه رٍش ًظبهٌذ ٍ هٌؽمی، الذام ثِ اتخبد تصوین 

 گیری هی وٌذ. 

وِ افراد، ًظر راثؽِ دارد ثِ دلیل ایي( 564/0) پیرسَىظریت ّوجستگی  ثب  در سبزهبى َّش فرٌّگی ثب سجه ٍاثستگی

 دیگراى را ّن در هَرد تصویوبت جَیب هی ضًَذ ٍخَاستبر ایي ّستٌذ وِ از ؼرف ّوىبراى، هَرد حوبیت لرار گیرًذ.

اد تصویوبتی را هی راثؽِ دارد زیرا ثیطتر افر( 395/0) پیرسَىظریت ّوجستگی  ثب در سبزهبى َّش فرٌّگی ثب سجه آًی

 گیرًذ وِ فىر هی وٌٌذ در آى لحظِ درست است ٍ سریؼب تصوین خَد را اتخبر هی وٌٌذ.
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ذارد؛ ً(ٍجَد - 498/0) پیرسَىثب تَجِ ثِ ظریت ّوجستگی  سجه اجتٌبثی ٍ َّش فرٌّگی وبروٌبىراثؽِ هؼٌی داری ثیي 

 یه اسبس ثر ثبیذ گیریّبی تصوینهَلؼیت توبهی در ذًذهؼتم وِ وبروٌبًی گرفت ًتیجِ تَاىیبفتِ هی ایي اسبس ثروِ 

 از وِ گیریتصوین ٍالؼی ضرایػ در ٍ وًٌَی دًیبی در ًوَد، گیریهٌؽمی تصوین وبهال صَرت ثِ ٍ هحط ػمالیی رٍیىرد

 هحط ػمالیی ردرٍیى از یه پیرٍی ثب ٍ ثخرداًِ وبهالً ثصَرت تَاىًوی ٍ ثَدُ ثرخَردار ثسیبری تحَالت ٍ ٍ تغییر پیچیذگی

رًٍذ ٍ هسئَلیت تصویوبت گیری ّب ؼفرُ هیخَدداری هی وٌٌذ. ثٌبثریي از تصوین تصوین ّرگًَِ اتخبر از ًوَد، گیریتصوین

 گیرًذ. را ثر ػْذُ ًوی

 

 منببع

ثررسی راثؽِ ثیي َّش "(، 1391پَرصبدق، ًبصر؛ حسیٌی، سیذتیوَر؛ اهیری، هَسی ٍ خَضجخت، هیرزاػلی، ) .1

 . 2، فصلٌبهِ هؽبلؼبت پژٍّطی راَّر، سبل اٍل، ضوبرُ "ٍ ػولىرد ٍظیفِ ای هذیراى راَّرفرٌّگی 

 .دٍلتی هذیریت آهَزش هروس تْراى: ،"هذیریت در تصوین گیری "(، 1373حبظر، هٌَچْر، ) .2

ضبى تصوین گیری در هذیریت: در جستجَی درن هذل ّب ٍ پبراداین ّبی تصوین "(، 1382ػجبس پَر، ػجبس، ) .3

 .2، ًطریِ ووبل هذیریت، ضوبرُ "ری سبزهبًیگی
4. Ang S, Van Dyne L, Koh C, Ng K. Y, Templer K.J , Tay C and Chandrasekar 

N.A(2007). “Cultural Intelligence: its Measurement and Effects on Cultural Judgment 

and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance”. Management and 

Organization Review, vol.3, Issue 3, PP 335–371. 

5. Eberlin, Richard jay. (2005). The relationship among leadership styles, decision 

making and organizational justice: alliant international university. 

6. Kaucher, E. (2010). Ethical decision making and effective leadership: Alliant 

International University.  

7. kobus , Sauer . (2008) . A Comparison of cultural intelligence between black and 

white south African leaders . Gordon Institute Business Science , University of 

Pretoria in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of business 

administration . 

8. Pearce, J.A.II. & Robinson, R.B. Jr. (1989). Management. N.Y: Random House: 

Pearson, Printice Hall. 

9. Peterson B , (2004) ; Cultural intelligence : A gude to working with people from other 

cultures . Yurmouth,ME . Intercultural Press. 

10. Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). “Decision-making style: The development and 

assessment of a new measure”. Educational and Psychological Measurement, 55(5), 

818 831. 

11. Thomas, D. C. (2006). Domain and development of cultural intelligence: The 

importance of mindfulness. Group and Organization Management, 31  (1): 78-99. 

 

 


